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Já nos ra is me rünk – ez zel is erõ sít ve 
ben nünk az ér zést, hogy komp lex
könyv mû vé sze ti ter mék kel ál lunk 
szem ben.

A könyv egyik leg meg ka póbb 
vo nu la ta az író és a sze rep lõk vi szo-
nya a Vá ros hoz, Bu da pest hez. A tör-
té net na gyob bik ré szé ben Kõrösi azt 
a faj ta sa já tos nosz tal gi át kel ti fel ben-
nünk, me lyet az iránt a ré gi Bu da pest 
iránt ér zünk, me lyet nem is is mer tünk. 
Mik ro koz mosz-te rem tõ ké pes sé gei 
ré vén a bar nás mo nok róm ké pes lap ok 
vi lá gát ele ven vá ros sá ren de zi be szá-
munk ra az író, ut cá it, em be re it, ru há it, 
jár mû ve it és hang ja it csak el kép zel ni 
tud juk, de jólesik ez a kép ze lõ dés. A 
szö veg fo lya ma tá ban, ál lan dó je len va-
ló sá gá ban lát tat ja Bu da pes tet, elõt tünk 
épül, vál to zik, vál to gat ja ar ca it és han-
gu la ta it. Ap ró lé kos, még is iz gal mas 
le írá sai Doctorow mi liõ-új ra te rem tõ 
bra vúr ja it idé zik fel. Sok fé le kép pen 
van je len Bu da pest: mint dísz let, mint 
ér zés, mint a tör té né sek né ma és ki tar-
tó ta nú ja, mint han gu lat. A Kör úton 
csi lin ge lõ vil la mos, a Du na fe lõl fú vó
szél és még szám ta lan olyan vis  sza-
vis  sza té rõ mo men tum, mely ott hont
ad a tör té net nek és sze rep lõ i nek.

A Mi lyen egy nõi mell? ma nap ság 
az egyik leg töb bet tár gyalt re gény. 
Nép sze rû sé ge a meg je le nés óta tö ret-
len, így két ség kí vül olyan könyv rõl 
van szó, amely mel lett a kri ti ka sem 
me het el szót la nul (nem is megy). 
Ér té ke i nek, ma ra dan dó sá gá nak meg-
íté lé sé hez azon ban több mint egy év 
táv la tá ból még sincs meg a szük sé ges 
rá lá tá sunk. An  nyi azon ban bi zo nyo-
san el mond ha tó, hogy az ed dig tíz 
kö tet bõl ál ló élet mû vet jegy zõ Kõrösi 
Zol tán a nem ré gi ben el nyert Jó zsef 
At ti la-díj jal, leg utób bi kö te té vel, a 
Bu da pest, nõ vá ros sal és e mos ta ni 
re gé nyé vel be lé pett a kor társ iro dal mi 
Arany csa pat ba és be ér ke zett író nak 
szá mít a ha zai iro dal mi pi a con. Élet-
mû vé nek ed di gi csúcs pont ja után 
pe dig fo ko zott ér dek lõ dést kelt az 
ol va sók ban: mi vel tud meg fe lel ni a 
jö võ ben a Mi lyen egy nõi mell? szín-
vo na lá nak és si ke ré nek?

(Kalligram Ki adó, 2006)
Fal vai Má tyás

Remake és re tus
(Prágai Ta más: Pes ti Kor nél)

A rek lá mok, a fej lé cek, az egy-két 
sza vas fõ cí mek ko rá ban a szer zõ, Prá-
gai Ta más igen csak fel hív ta köny vé re 
a fi gyel met a kö tet cím mel. A meg ke-
rül he tet len al lú zió Kosz to lá nyi hí res 
mû vé re még az át lag ol va só nak is fel kel-
ti ér dek lõ dé sét, hi szen az Es ti Kor nél-
el be szé lé sek egy-két da rab ja még kö te-
le zõ ol vas mány a kö zép is ko lák ban. A 
Pes ti Kor nél név já ték ra bul ej ti ezt a 
ne gyed fél száz ol dalt, s rög zí tett fó kusz-
pont ként irá nyít ja az ér tel me zé se ket.

A könyv mû fa ját meg ha tá roz ni 
leg alább an  nyi ra ne héz, mint a Kosz-
to lá nyi-mû ét. El be szé lés-füz ér nek, 
de akár la za szer kesz té sû re gény nek 
is tart hat juk. A kor társ re gé nyek idõ- 
és tér ke ze lé si tech ni ká it fi gye lem be 
vé ve meg koc káz tat ha tó, hogy nem 
is la za szer kesz té sû, ha nem el lip ti-
kus szer ke ze tû. Az egy mást kö ve tõ, 
önál ló cí mek kel el lá tott – te hát el be-
szé lé sek ként is funk ci o ná ló – ré szek-
bõl egy na gyobb epi kai egy ség is 
ki bon ta ko zik, amely az al te re gó, Pes ti 
Kor nél be mu tat ko zá sá tól an nak vég sõ 
nar ra tív fel szá mo lá sá ig tart. Fon tos,
hogy im már – mond juk, hogy egy 
poszt mo dern for du lat után – a fõ sze-
rep lõt nem kell életrajzi-referenciális 
ér te lem ben el tá vo lí ta ni a vi lág ból 
(pél dá ul meg hal vagy egy mi ti kus 
tér idõ be tá vo zik), ha nem le he tõ ség 
van nar ra tív fel szá mo lá sá ra is, ami-
kor az el be szé lés mód já ban tû nik el 
a fõ sze rep lõ szub jek tu ma az egyes 
né zõ pont ok, be széd mód ok kö zött. 
Ezt a fo lya ma tot már a kö tet ele-
jé tõl kezd ve erõ sen ér zé kel jük, az 
egyes szám el sõ, har ma dik, és – az 
ol va sót is be vo nó – töb bes szám el sõ
sze mé lyû meg szó la lás mó dot rend re 
vál to gat ja és ke ve ri egy más sal a szer-
zõ. A fõ hõs ilyen mó don az el sõ szö-
veg egy ség tõl kezd ve a szub jek tum 
el be szél he tõ sé gé nek kér dé ses sé ge és 
egy faj ta va ló ság re fe ren cia ál tal egy-
szer re nyer ala kot.

Ez a va ló ság re fe ren cia azon ban 
csak az ol va sók egy ré te ge szá má ra 
le het is me rõs. A fõ vá ro si iro dal má rok 
rész ben bo hém nek, rész ben le puk-
kant nak tû nõ vi lá gá hoz tar to zik a 
fõ sze rep lõ. Ál lan dó an pénz hi án  nyal 
küzd, és eköz ben eg zisz ten ci á lis alap-
vi szo nyá nak fõ fi lo zó fi ai kér dé se in 
töp reng. Él he tet len, de még is túl élõ.
Ön ma gát pusz tí tó lel ki al ka ta erõ sen 
de pres  szi ós. Leg in kább a vágy hajt ja
elõ re, s e vágy tár gya a mû vész élet tõl 
a füs tölt kol bá szon át a nõi bá ja kig 
szin te min den re ki ter jed, ám ma gá nak 
a vágy nak a be tel je sü lé se majd nem 
min dig el ma rad. A le pusz tult kör nye-
zet ben ten ge tett, kis sze rû élet áll szem-
ben a vá gyott tel jes ség arany füst jé vel. 
Ed dig a pon tig egy jól kö vet he tõ lé lek-
ta ni szer ke zet bom lik ki a sze münk
elõtt, amely va ló ban le he tõ sé get ad 
a Kosz to lá nyi-örök ség foly ta tá sá ra. 
A prob lé ma ak kor kez dõ dik, ami kor a 
mû be új szál ként egy do mi náns epi kai 
cse lek mény sor is ke ve re dik, ugyan is 
ez meg bont ja a lé lek áb rá zo lás egyen-
le tes rit mu sát. A he lyen ként va ló ban 
iz gal mas cse lek mény bo nyo lí tás 
ép pen el le ne hat a nar ra tív szál nak, s 
meg oszt ja a fi gyel met a két te ma ti kus 
me zõ – a tör té né sek és a lel ki moz du-
lá sok – kö zött. E két szál mel lé fo nó-
dik har ma dik ként az ez red for du ló 
tár sa da lom ké pé nek áb rá zo lá sa ki sebb 
mo za ik da ra bok ban. A szo ci a lis ta 
rend szer át ala ku lá sa, az 1990-es évek 
utá ni tár sa dal mi vál to zá sok fi nom, 
váz lat sze rû jel zé se, az ügy nök tör té-
net fel ele ve ní té se ma nap ság nép sze rû 

al ko tás tech ni kai meg ol dás, de ép pen
eb ben, az in kább a bel sõ moz du lá sok 
lí ra i sá gá ra ki éle zett re gény ben né mi-
kép pen za va ró an hat nak. 

Ha son ló an am bi va lens az el be-
szé lés ek szín kép ének ket tõs sé ge is. 
A köl tõ ként is ko moly tel je sít ményt 
ma gá nak tu dó szer zõ szö ve gé ben az 
erõ sen lí rai el be szé lés mód sok szor 
na gyon szép és mély szö ve get ered-
mé nyez. Ezek in ten zív, tar tal mas 
meg fo gal ma zá sai egy-egy szi tu á ció 
bel sõ és kül sõ ál la po tá nak. Más részt 
azon ban vé gig a szö veg so rán egy faj-
ta nar rá to ri tá vol ság tar tás érez he tõ, 
az el be szé lés mód sok szor – mint egy 
film for ga tó könyv – kí vül ál ló ob jek-
tív ként, ka ta ló gus sze rû en ír ja le a 
sze rep lõ ket, sõt az ese mé nye ket is. 
Lí rai át fû tött ség és az ob jek tív hi deg 
csil lo gá sa – né hol sze ren csés ta lál ko-
zás, né hol csak kel le met len fe szült ség 
a két meg szó la lás mód kö zött. 

Az el be szé lés ket tõs mód ja, 
va la mint a meg idé zett nagy elõ dök
(Mik száth, Krúdy, Kosz to lá nyi, 
Tö mör kény, sõt Csáth) írá sa i hoz va ló 
meg õriz ve meg újí tó vi szony ket tõs-
sé ge ad ja a köny vön vé gig hú zó dó 
iró nia mar káns jel le gét. Itt új ra el kell 
gon dol kod nunk a ki in du ló pon tun kon: 
va jon mi ért ép pen most, a 21. szá zad
ele jén buk kan fel a Kosz to lá nyi-örök-
ség új ra írá sá nak, új ra gon do lá sá nak 
szán dé ka? Két ség te len, hogy nap ja-
ink ma gyar pró za iro dal má nak szem be 
kell néz nie az zal, mi ként foly tat ha tó a 
nyu ga tos szer zõk pró za ha gyo má nya. 
Az író hely ze te nem kön  nyû, hi szen 
más az iro da lom tár sa dal mi kon tex-
tu sa, nem be szél ve a mû vek ol va-
sott sá gi mu ta tó i ról. Meg vál to zott az 
em be rek ér zé ke lésstruk tú rá já nak több 
fon tos alap vo ná sa, el sõ sor ban a vir tu-
á lis vi lág, a szá mí tó gép és az Internet 
el ter je dé sé vel. A Kosz to lá nyi ide jé-
ben na gyon nép sze rû lé lek áb rá zo lá si 
tech ni kák, a kül sõ és bel sõ vi lá gok 
ana lo gi kus ös  sze kap cso lá sa – el sõ sor-
ban Fre ud né ze tei alap ján – má ra már 
nagy részt el avult az ak ko ri el gon do lás-
hoz ké pest. Az iro dal mi ha gyo mány-
hoz va ló vi szony prob lé má it Prá gai 
is té má vá te szi a könyv ben. A Ta lált 
gye rek cí mû el be szé lés ben Kéry – Pes-
ti Kor nél ba rát ja, ez zel együtt bi zo-
nyos tu laj don sá ga it te kint ve szin tén 
a nar rá tor al te re gó já nak is te kint he tõ 
– sa ját írá sá nak és az elõ dök szö ve ge-
i nek vi szo nyát a kö vet ke zõ sza vak kal 
jel lem zi: „Nem va gyok pes  szi mis-
ta. De egy szer... egyetlenegyszer... 
éle ted ben egyet len egy szer: kép zeld 
ma gad a he lyem be...! Aho gyan ott 
ál lok a szö ve gem mel az ab lak négy-
szög ében – és a nap nál vi lá go sab ban 
lá tom, hogy a na gyo kat utolírni nincs 
mód; egy Mó ric zot, egy Krúdyt, egy 
Haj nó czyt; a mi nem ze dé künk er re 
al kal mat lan. El ha tá roz tam, hogy ki do-
bá lom a köny ve i ket az ab la kon, szó 
sze rint, hi de gen, kí mé let le nül, szá mí-
tó an.” Szá mon tar tás, el sza ka dás. Ez 
a meg ha tá ro zó vi szony, amely Prá gai
Ta más új köny vét jel lem zi. A tisz te let-
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adás, de a fõ haj tás sal együtt an nak a 
ki je len té se is, hogy im már új idõ ket,
új faj ta iro dal mat élünk.

A szö veg bõl erõ sen érez he tõ iró nia 
egy ben ön iró nia is, meg kér dõ je le zi a 
szer zõi szán dék ko moly sá gát, s a tör té-
ne tek je len tés me ze jét a já ték irá nyá ba 
tol ja el. Mint ha min den sze rep lõ egy 
nagy, össz né pi tár sas já ték ban ven ne 
részt, amely nek írat lan sza bá lya it 
még ma ga a nar rá tor sem is me ri. A 
tör té ne te ken vé gig fel buk ka nó kri mi-
sze rû szál, az ügy nö ki je len té sek el té-
rõ ti pog rá fi á jú sze dé se is ezt a nagy 
„ki ta lá lós já té kot” ér zé kel te ti.

A já ték ir ra ci o na li tá sát ak kor 
érez zük na gyon erõ sen, ami kor a 
zá ró – na gyobb – el be szé lést, Az 
át vál to zást ol vas suk. A cím Kaf ka
kis re gé nyé re utal, csak hogy itt ép pen
for dí tott irány ban tör té nik a me ta mor-
fó zis, egy bo gár ból lesz em ber egy 
vá rat lan cso da kö vet kez mé nye ként. 
A tör té net új ra írá sa a kafkai ab szurd-
nak, s eköz ben az alap vi szony – az 
em ber lét nek a bo gár lét fe lõl va ló ér tel-
me zé se – ki for dul he lyé bõl. Az em ber
érez he ti ma gát bo gár nak, de mi lyen
más ér zés és gon do la ti struk tú ra, 
ha bo gár ként ves  szük ész re, hogy 
ke zünk-lá bunk nõtt. A szép iro da lom 
év ez re des ha gyo má nya az ál lat me sék 
óta for dít va mû kö dött, s ter mé sze tes-
nek fog tuk fel, ha az ál la tok nak em be-
ri tu laj don sá gai van nak. De mi fé le 
nyel vet hasz nál az, aki bo gár ból lesz 
em ber ré? Ezt a ha tal mas nyel vi le he-
tõ sé get saj nos nem tel jes mér ték ben 
hasz nál ja ki Prá gai, a cse lek mény szál, 
a bo gár-em ber sze rel mi ka land ja nem 
hagy er re kel lõ te ret.

A sok já ték, iró nia, a sok szor erõ-
sen referenciális uta lás há ló val együtt 
nem min dig tud egyen le te sen jó po é-
ti kai tel je sít ményt nyúj ta ni, de ma ga
a pró bál ko zás fel tét le nül el is me rés re 
mél tó, hi szen csak úgy szü let het új 
ma gyar pró za, ha szá mot ve tünk az 
elõ dök tõl ka pott örök ség élet ké pes-
sé gé vel. 

(Nap kút Ki adó, 2007)
Thimár At ti la

An gol szász föld raj zi ne ve ket, mér ték-
egy sé ge ket hasz nál nak – ke let-eu ró-
pai, ha zai vi szo nyok ra al kal maz va. 
Népvándorláskori né pe ket em lí te nek 
je len be li tár sas szi tu á ci ók ban. Szo ci á-
lis-kul tu rá lis fo lya ma to kat ter mé szet-
tu do má nyos, fõ leg bi o ló gi ai, eto ló gi ai 
szak ter mi no ló gi á val ír nak le. De ki rõl
is be szé lünk, ha mon dan dó ját is csak 
kö rül ír ni tud juk?

Centauriról, aki nek mun ká it egy sor 
ran gos lap ha sáb ja in fe dez het tük fel, a 
Hol min és a Kalligramon ke resz tül épp 
a Mû he lyig, s egyik mû vé vel (Flau bert 
és a di vat) be ke rült a 2007-es Kör kép-
be is, sem mit sem tu dunk azon kí vül,
hogy a ’70-es évek el sõ fe lé ben szü-
let he tett (?), és egy „far mon”, gaz dál-
ko dó ként (??) él. Ha vé gig ol vas suk a 
Li get ben (el sõ, rend sze res pub li ká ci-
ós he lyén) meg je lent mun ká it, 2006 
áp ri li sá ban egy ló ha lá lá ról kö zölt 
le írá sá tól – a Ger beaud a Gol go tán
c. kö tet meg ren dí tõ da rab já tól – er re 
rí me lõ el mú lás-tör té ne té ig (Ok tó ber 
vé gi fér fi; 2007. X.), ak kor a té mák és 
stí lu sok za var ba ej tõ, az iden ti fi ká ci ót 
csak ne he zí tõ gaz dag sá gá val is szem-
be sül he tünk.

Köny vé ben, ame lyet a te het sé-
gek nek ön zet le nül te ret adó Li get 
adott ki, szin tén meg fi gyel he tõ a 
sok ré tû ség. A mû vet még is szá mos 
elem fog ja ös  sze. Szer ke ze ti leg a 
ti zen há rom írás 6+1+6-os struk tú rát 
al kot: kö zé pütt ta lál juk a cím adó, nap-
ló jel le gû írást, mely nek négy fe je ze te 
kö zül a két szél sõ egy-egy, el len té tes 
ka rak te rû ze nész tör té net – mû vész no-
vel la és mi se en abyme. A Pá tosz a 
ká osz ban elõt ti-utá ni 2x6 írás új ra
tü kör szer ke ze tû: a Massa Confusa 
I. ill. II. cím mel el lá tott, komp lex 
mû fa jú, böl cse le ti, pub li cisz ti kai, 
kultúrkritikai, val lo má sos ele me ket 
gör ge tõ egy sé gek a vé gek tõl há rom, 
a kö zép tõl két mun ka tá vol sá gá ban 
áll nak. Így a ki raj zo ló dó fel épí tés 
[3+1+2]+1+[2+1+3] kép le tû.

Né mely írás ban ös  sze tet tebb szer-
kesz tés ér vé nye sül. A ma gány és a 
misz té ri um go moly gá sa (ta lán egy 
na gyobb mun ka rész le te) há rom cse-
lek mény szá lat gom bo lyít egy más ba. 
A je len ko ri nar rá tor, Ger beaud lo va és 
ku tyá ja, Seneca tár sa sá gá ban té li uta-
zás ra ké szül a vá ros ba [1]; fel is me ri, 
hogy a há zát ost rom ló „hó ugyan az, 
ami an nak ide jén Masson kuny hó ját 
el te met te” a XIX. szá za di Alasz ká-
ban [2]; majd hó la pát já nak hi á nyát 
„a framheimi far mé val” ve ti ös  sze: 
a XX. szá zad ele ji Antarktiszon, a 
Scott–Amundsen ver seny fu tás kö ze-
gé ben ta lál juk ma gun kat [3]. A há rom 
szá za dot és a Föld két pó lu sát – meg 
az el be szé lõ mér sé kelt övét – át fo gó 
narráció kö ve té sét nem csak a hely szín-
vál tás sû rû, uta lá sos jel le ge ne he zí ti 
(és te szi iz gal mas sá), ha nem a há rom
té li táj ha son ló, egy más ba tük rö zött, 
vi szo nyuk ban el kü lö nü lõ ka rak te ré-
nek ös  sze tett sé ge is. A föld raj zi-bi o-
ló gi ai kör nye zet a Pá tosz írá sa i ban 
köz pon ti sze re pet ját szik. Nem sem-

le ges hát tér, nem üres dísz let, ha nem
ak tív erõ: be le író dik a sze rep lõk cse-
lek vé sé be, meg nyi lat ko zá sa i ba, az 
el be szé lõ hang fek vé sé be. Ös  sze tar tó 
ele me az at ti tûd is: Centauri – mo ra-
lis ta író. Nem a XVII–XVIII. szá za di 
fran cia, in kább a XIX. szá za di orosz 
iro da lom mo ra liz mu sa ez. Olyan, 
mely ben az er köl csi szán dék el be-
szé lõi tá gas ság gal és cse lek mény be li 
for du la tos ság gal együtt je le nik meg 
– nem az epi kus sá got ki olt va, azt csak 
ne mes re to ri ká vá sti li zál va kap te ret.
Mo dern ka rak te rû mo ra li tás: in kább 
ne ga tív-kri ti kai, sem mint tra di ci o ná li-
san affirmatív jel le ge ér he tõ tet ten.

Erõs vi lág rend- és kultúrkritika, a 
fo gyasz tói élet for ma és a ha tal mi (bi ro-
dal mi) gon dol ko dás hol szar kasz ti kus 
iró ni á jú op po ná lá sa (pl. a kö tet zá ró, 
drasz ti kus Po kol bé li láb be li ben), hol 
ant ro po ló gi ai, evo lú ci ós szem lé le tû 
elem zé se. Nem gyen gébb gún  nyal a 
bor nírt kis nem ze ti lá tó szög, az „el mé-
lyült avarológusok, ol va sott avaristák 
vagy õshagyományõrzõk” vi lág lá tá sá-
nak meg mu ta tá sa.

A ma gány és a misz té ri um go moly-
gá sá ban sark vi dé ki Saint-Exupéryként 
invokál him nuszt a fel fe de zõi tü re lem 
és kö vet ke ze tes ség „el len ro man ti ká já-
hoz”, a re vo lú ci ót ha té kony sá gá ban 
fe lül mú ló, mert ter mé szet hû em be ri 
evo lú ci ó hoz. Per sze, el an da lo dás ra 
sem mi ok! Amundsenék „ri deg, 
okos nor vég bru ta li tá sa” – „a Vi lág-
egye tem lép ték vá lasz tá sá nak”, en nek 
a „min dent és min den kit egy aránt 
el bu tí tó, gi gá szi fi tyisz nek” a meg da-
co lá sa, a kol lek tív köl csön vis  sza adá si 
kí sér le te ki csi ben.

A mo ra li tás ter mé sze ti be ágya zott-
sá ga mu tat ja: Centauri vi lág lá tá sa 
eg zisz ten ci á lis, de nem eg zisz ten cia-
lis ta – alap ja nem (poszt)humanista-
történeti, ha nem eto ló gi ai-evo lú ci ós 
be ál lí tó dás. Több pár hu za mot mu tat 
az 1800-as évek, pl. Dar win vagy 
a ro man ti ka em ber ké pé vel, mint 
Sartre-éval. Alap fel is me ré se sze rint 
„az ál la ti lét bõl sem tud tunk ki lép ni, 
de hû sé ge sek sem ma rad tunk hoz zá; 
fe le má sak és be fe je zet le nek va gyunk 
– mint min den szörny szü lött”. A sár-
kány fog-ve te mény em ber faj ké pe a 
föld höz va ló hû ség re fel szó lí tó fi lo-
zó fi ai pró fé ta be szé dé vel száll vi tá ba: 
„Mi a ma jom az em ber szá má ra? 
Ne vet ség csu pán, avagy fáj dal mas 
szé gyen. És ugyan az lesz majd az 
em bert fö lül mú ló em ber szá má ra az 
em ber is: ne vet ség, avagy fáj dal mas 
szé gyen” (Így szó lott Zarathustra.
Ford.: Kur di Im re).

Ez meg kér dõ je le zi a könyv ed di gi 
kri ti ká i ban fel buk ka nó pár hu za mot, 
mely a Pá tosz szer zõ jé ben Bo dor 
Ádám, Dra go mán György ro ko nát 
vé li fel fe dez ni. Az em lí tett al ko tók 
egy tör té nel mi leg és (tör té ne ti) föld-
raj zi lag kö rül ha tá rol ha tó szociohis-
torikus élet szi tu á ci ót ter jesz te nek 
ki a ter mé sze ti kör nye zet egé szé re. 
Centaurinál el len ke zõ leg: a rom lott-
cson ka ter mé sze ti lény ként fel fo gott 

A vi lág mint
akarat és kép zelet

(Centauri: Pá tosz a ká oszban)

Ál ne ves szer zõnk hol egy bib li kus-
ba bit si Cet hal gyom rá ba (Leviatánia),
hol egy Jack London-i hó me zõ re (A
ma gány és a misz té ri um go moly gá sa)
ka la u zol ben nün ket. Akad nak el be szé-
lé sei, me lyek ben „ká dá ri ön ki rõl”
vagy „a Vo lán tá vol sá gi já ra tá ról”
esik szó, ám ben nük sem ta lá lunk 
kö ze leb bi azo no sí tás ra al kal mas hely- 
vagy sze mély ne vet. A sû rû mo tí vum-
há ló val kap cso ló dó mû vek, mû rész le-
tek az el tá vo lí tás rend sze rét épí tik ki. 


